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Mm. e Exm. Sr.

xx-
16^ ^™"06^ Provinda cm virtude de licença que me

vice presidentl*.

adrainist^Ç2o da mesma, na qualidade de sou 1.»

Cumpro, por esse motivo, o dever que me impõe alei de apresentaruma exposição ainda que ligeira, dos ?actos oedorridos no c I eSde exercício do honroso cargo que me foi confiado
P

w«°"ÍS a
V°?Tta

J
Imperiai de 13 de Abril e assumindo a adminis-tração a 10 de Junho do corrente anilo, comprehende V. Exc. que em

odo^LS^
nS° me

í
01^1 dotar esta fl orescente Provincia détodos os benefícios que eu desejava ver realisados

Entretanto V Exc, que é um dos seus dignos filhos, conhecedordas suas mais palpitantes necessidades e recursos de que pode £ Z
ri« ?l

e d
í
1X°U

{
aZe

-7 GSCaCez d0 temP° e aW*o circ/msían-
cias que não suo desconhecidas nesta capital.

Traitquillidade Publica:

E'_com satisfação que declaro á V. Exc não existir, actualmente
alteração alguma compromcttedôra da paz c tranquillidadc publica.

Segurança itiriivMual c iííe propriedade.

No dia.5 de Julho do corrente anuo, deu-sena cidade de Bananeiras

des Ribeiro

C°ntl'a ° advoSado provisionado Joaquim José Men-

Um grupo de homens armados, ás 8 horas da noite roais ou menos
arrombaram a porta da casa de sua rezidencia e depois de o maitratarenf
barbaramente o arrastaram para a rua, atè que o supposcram morto.

y juiz dedire>to da comarca, bacharel Augusto Carlos de Amorim
tareia, com rezidencia visinha. ouvindo o movimento dos malfeitores e
gritos da victima sahiu á acudil-a, o que deu cm resultado tornar-^-
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por sua voz, victimad'um d'aquclles scelerados que dosearcgou-lhe uma
cacetada no alto da cabeça, que lauçou-o por terra.

Além daquelles ferimentos forão mais offendidas levemente, na oo
cazião, algumas pessoas da familia do mesmo advogado Mendes Ribeiro.

Tendo conhecimento dos factos por uni officioque me dirigiu ;tquel-

laauctoridado e uma representação cta respectiva camará municipal, dei

de prompto todas as providencias que se fasiani precisas.

Entre outras que constam na secretaria do governo, ordenei que
ipara alli se transportasse o chefe de policia interino, bacharel Ivo Magno
Borges da Foíicv.ca, á tomar euiihccimento das oceurrencias e instaurar

culpa contra os criminosos.

Autos, porém, de terminai' asna cotr. missão c já depois de alguns
serviços prestados, concedi a sua exoneração, attentos os motivos que
allegou e uomeei para substituil-o o bacharel João Gonzaga Baccllar,

juiz de direito da comarca de Ingazeira, em Pernambuco.
O referido juiz acliava-se uo gozo d'uma licença na capitai d'aquella

proviuuia c transportou-se para esta á solicitação minha, por intermédio

do respectivo presidente, o Èxm. Sr. Dr. Fraukliii Américo de Menezes
Doria, o qual prestou, por essa forma, mais um -importante serviço á

causa publica, além dos muitos que ja ha prestado.

Assim procedi, depois de haverem alguns juizes de direito se -recu-

sado á aceitar aquellc cargo, o pelo desejo de ver realisada a punição
desculpados, averiguados os factos, com toda imparcialidade por pessòa

inteiramente cstranha-aos negócios desta proviacia c por tanto -insus-

peita aos olhos de todos.— S. Exe. o Sr. ministro da justiça approvou o

meu acto.

Entretanto, quando esta autoridade dava os primeiros passos no de-

sempenho da sua commissão, naquella cidade, para onde havia se trans-

portado, chegou a esta capital c entrou em exercício o chefe do policia

effectivo, juiz de direito José Fiel de Jesuz Leite

Logo em seguida ao acto de sua possc-ordenci que, por sua vez, se

transportasse para Bananeiras, áproseguir fias diligencias começadas, o

que fez s-.'guiudo viagem no dia 15 do mez de Agosto próximo findo.

Sei que prosegue, com toda actividade, na averiguação dos factos,

sendo dc esperar-se que chegue ao exacto conhecimento de todos os res-

ponsáveis, e estes punidos.

Ainda não rnc foi'rcmettida a copia do relatório sobre o inquérito.

Deu-se mais nesta Capital o assassinato do infeliz—Manoel José Pe-
reira—cuja casa foi arrombada na noite dc 12 do mez dc Julho ultimo
pelo autor d'aquelle crime, iavendo supposição de que o mesmo tinha em
vista apoderar-se das economias de sua victima, a qual morava só.

O Delegado de Policht prosegue em suas averiguações.

Finalmente, em Aiagôa Nova, no dia -14 do mez próximo findo deu-

se ainda uma tentativa dc morte contra a pessoa do Tenente-Coronel Ma-
-Boel Pereira de Araujo e Oliveira, sendo aquellc acto criminoso praticado
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pelo Subdelegado do Policia Francisco Manoel da Costa que, entretanto,

nâ"o se achavajera "exercício.

Logo que tive conhecimento da oceurrencia, demitti esta autoridade,

tomeijoutras medidas garantidoras da ordem e determinei ao Promotor

Publico da Comarca que requeresse todas as diligencias precizas, nos li-

mites de suas attribuiçOes.

Ainda não tive conhecimento do que, posteriormente, occorreu com
relação ao assumpto.

Elelcffcs.
*

No dia 1." de Julho, de conformidade com o que determina a lei,

procedeu-se, na Província, á eleição de Vereadores e Juizes de Paz, para

o quadriennio de 1881 á 1884, e folgo de dizer que o pleito, em todas as

Parochias, correu sem a menor perturbação na ordem publica, exercitan-

do os cidadãos o importante direito do voto com plena liberdade.

Pelas comtnunicações recebidas, não se organisaram as respectiva

mezas e deixaram do proceder á eleição, no dia legal, as Parochias ds

Pombal c Bahia da Traição.

Para a primeira, designei novamente o dia 15 de Outubro próximo

vindouro e para a segunda o dia acima referido—tendo sido íeitas todas as

communicações precizas.

Não se tendo procedido também a eleição de eleitores geraes da pa-

rochia de Alagôa do Monteiro, designei o dia 26 do corrente, para que se

realisassem os respectivos trabalhos.

Qualificação «Io votantes.

Por acto de 28 dc Junho ultimo marquei o dia 5 do corrente para

a reunião da Junta Parochial de Pombal, visto- não ter sido cumprida a

anterior determinação de V. Exc.

Foi igualmente designado o dia 12 do mesmo mez para a reunião da

Junta Municipal revisora da qualificação de votantes da parochia de Ala-

gôa Grande, visto não se ter o mesmo trabalho realisado nos prazos da Lei.

Saúde Publica.

A. respeito deste importante ramo do serviço publico encontrará V.

Exc. todos os esclarecimentos precizos, no relatório que acaba dc ser-mc

enviado pelo Inspector interino, o illustrado Dr. Eugénio Toscano de Bri-

to e que se destinava á ser presente á Assembléa Legislativa Provincial,

cm sua primeira reunião.

Elie suppriráquaesquer informações de minha parte, confeccionado

como foi por pessoa autorisada.
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Dividc-se a Província cm 10 Comarcas c 2L Termos com Juizes

formados.
•luises-de Direito.

A única alteração que houve, depois que assumi a administração, re-

<:ebcndo-a de V. Exc, foi com relação á Comarca de Maraanguapc.

Vagando esta, por ter sido removido para a Província de Pernambu-
co o Juiz de Direito Dr. José Paulino de Figueredo, foi a mesma preen-

chida por Decreto dc 27 de Julho ultimo que egualmentc removeu o Ba-
charel Antonio da Cunha Xavier de Andrade, da Comarca de Iguarassú

para esta Província.

Promotores Públicos.

Comarcas.

Capital

Mamanguapc
Pilar

Areia

Alagôa-Grande
Independência

Ingá
Bananeiras

Campina-Graadc
S. João

Alagôa do Monteiro

Teixeira

Pombal
Souza
Cajazeiras

Piancó

Promotores,

(
Vaga

Bacharel José Thcodoro Sá B. Villas-Bòas.

(
Vaga

)

« João Lopes Pessoa da Costa.

« Alfredo Moreira Gomes.
« José Eustáquio de Oliveira e Silva.

;« Pedro "Velho do Rego Mello.

« Alexandre Rodrigues dos Anjos Filho.

« Ignacio Lucas de Scuza Rangel.
« Elias Eliaco E. da C. Ramos.
« Jose Joaquim das Neves.

« Manoel Tobias do R. c Albuquerque.
Rufino Antonio Falcão Cezar.

« Francisco Antonio Sarmento.

Hygisio Gonçalves Sobreira Rolim.
Amélio Antonio Marinho Cezar.

Melhor conhecedor do que eu, como è V. Exc., do pessoal desta
Província, preencherá as duas Comarcas que se achão vngas, c necessitão
de funeciorarios idóneos para tão importantes-attribuições.

Juizes llimicipaes.

Por Decreto de 12 dc Julho dc 1880, foi nomeado Juiz Municipal do
Termo de Pedras de Fogo o Bacharel Francisco Ignacio de Souza Gouvca,
que ainda não entrou em exercício.

Por Decreto dc 12 dc Junho do corrente anno, foi igualmente no-
meado Juiz Municipal do Teime doCuitéo Bacharel Anésio Augusto do
Carvalho Serrano, o qual entrou em exercício no dia 22 dc Julho ultimo.



Lstão vagos os lermos de Pombal e Areia por terem declarado que
não aceitavam as respectivas nomeações os Bacharéis Francisco Antonio
Sarmento e Ignacio Lucas de Souza Rangel.

Supplentcs de Juiz Municipal.

Por Portarias de 17 do mez passado forào nomeados para o Termo do
Campina Grande:

2. - supplente o Tcnente-Coronel Honorato da Costa Agra.
3. - supplente o cidadão Luiz Gouzaga de Araujo.

r, j
P°

J
r P°rtaria de 13 dtí A&osto findo foi nomeado para o Termo de

Pedras de Fogo :.

3.- supplente o cidadão Luiz Bernardino dos Santos.
Por Portaria de 13 também de Agosto foi nomeado para o Termo do

Souza :
r

3.- supplente André Avelino de Quiroga.

Repartição «la Policia.

Tendo sido exonerado, por Decreto de 10 de Junho ultimo do cargo
de Chefe de Policia desta Província, o Juiz de Direito José Mariano Ri-
beiro, deixou o respectivo exercício no dia 30 do mesmo mez.

Em data dc 30 do referido mez, designei para servir o mesmo cariro
interinamente o Bacharel Ivo Magno Borges da Fonceca que assumio o
exercício no mesmo dia.

Por Portaria de 22 de Julho -exonerei o, a seu pedido, d'aquclla
commissão, designando para substituil-o o Juiz de Direito João Gonzaga
Bacellar, o qual entrou em exercício no dia acima indicado, conforme iá
dei conhecimento á V. Exc.

Nomeado o Juiz de Direito José Fiel para aquelle cargo por Decreto
dc 10 de Junho do corrente anno.chegou á esta Capital c entrou em exer-
cício no dia 9 de Agosto seguindo logo para a Cidade dc Bananeiras, on-
de ainda se acha em uma commissão importante.

Durante a auzencia dos mesmos tem se encarregado do expediente
d aquella Repartição o Delegado d'osta Capital, Major João José Botelho.

D um caracter distincto, intelligente c dedicado ao serviço publico
este honrado cidadão tem sabido desempenhar os deveres, que lhe forSo
confiados, dc autoridade policial.

Por Portaria de 31 dc Agosto próximo findo concedi um mez dc li-
cença, para tratar dc sua saúde, ao Bacharel José Peregrino dc Araujo
omcial servindo dc Secretario dc Policia desta Província
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Soceorro« Publico*.

E' com viva satisfação que consigno, neste meo relatório, estar ter-

minado o período critico da secca.que flagellou esta infeliz Província,

durante trez annos de sofrimentos e dificuldades para todas as classes

sócia es.

Cessaram, portanto, as dores do pôvo Parahybano, e com cilas os sa-

crifícios do Thesouro que conservou, sempre, as suas portas abertas em

auxilio de tantos infelizes

.

Para um fim tão humanitário, dispendeu o Governo Imperial, nesta

Província:
^

Até 21 de Abril do corrente anno 2,5
Q«of}«of-«

De 21 de Abril, até o presente. .....
Somma 2.641:422S544

A ultima d'aqucllas parodias abrange despezas anteriores que forão

processadas e liquidadas nos exercícios findo de 1879 á 1880 e vigente de

1880 á 1881.

Resta, ainda, per pagar-sc de contas que estão sendo processadas—

23:8998893 reis.

Temos assim, que o dispêndio pela verba especial—Soccorros Pú-

blicos,—nesta Província, attingiu á importante somma de

2,665 :322S437 reis.

Qualquer diferença, que por ventura venha á apparecer no ultimo

calculo, será proveniente de impugnação do algumas contas, nao exami-

nadas ainda pela Thesouraria de Fasonda,*porém ja cm seu poder.

Durante a minha administração forão autorisados os seguintes cré-

ditos, para aquelles pagamentos

:

Em data de 26 de Junho do corrente anno. . iS^SÍ™
Em data de 19 de Julho • •

á0:O0OSO0O

Somma. . . . 66-.496S4C6

Para pagamento das contas referentes ao exercicio findo não está es-

gotada ainda a importância total dos mencionados créditos.

°
Recebendo a administração de V. Esc, encontrei dous núcleos co-

loniaes em Mamanguapc e trez hospitaes com 217 doentes retirantes

retirantes, sende um em Mamanguape com 39, um Areia, com 30, um

na Capital, com 148". todos estes sustentados pelos cofres geraes. Dis-

solvi os núcleos e deixei os hospitaes. li*
Resolvi, porem, a extineção gradual dos mesmos, conciliando desta

forma os princípios económicos? com os sentimentos de caridade.
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SoeeorroM Públicos.

Recebendo a administração dc V. Exc, encontrei dous núcleos co-
loniaes em Mamanguape e *trez hospitaes com 217 doentes retirantes
sendo um em Mamanguape com 39, um n'Areia, com 30, um na
Capital, com 148. todos êstes sustentados pelos cofres geraes. Dis-
solvi os núcleos e deixei os hospitaes.

Resolvi, porem, a extineção gradual dos mesmos, conciliando desta
forma os princípios económicos com os sentimentos de caridade.

No dia 21 do niez findo encerrou-sc o hospital da Cruz do Peixe^ ul-

timo existente ainda nesta Capital, por auxilio do Governo.
Os doentes que alli restavam em tratamento, forão recolhidos á San-

ta Casa de Misericórdia, sem ónus algum, tendò*mc entendido previa*
mente com o seu digno Provedor para aquelle fim.

As ultimas providencias que tomei, sobre este assumpto, estão con-
signadas no officio que dirigi á S. Exc. o Sr. Ministro do Império, em
data de 30 do mez passado.

Classificação «le Escravos

Recebi, em tempo, duas circulares do Ministério da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, datadas de 15 de Maio do corrente anno.

Em uma d'ellas está marcada a quota de 84:191$398 reis destinada
a libertação de escravos pelo fundo de emancipação, nesta Província, e

relativa á segunda distribuição que o Governo Imperial fez para esse ser^

viço.

Na ultima 6 explicado o modo, porque deve proceder a Presidência,

já com relação á distribuição dessa quota pelos differentes Municípios e

já com relação as,in?trucçõesque deviãp ser dadas as Juntas de classifica-

ção para a regularidade dos seus trabalhos.

Em virtude dessas Circulares c d'uma estatística da população es-

crava que acompanhou-as, fiz. em data dc 26 de Julho ultimo a distri-

buição da referida quota, estabelecendo a proporção devida, conforme o

quadro que segue-se, no fim do presente capitulo.

Expedi instrucção as Juntas de accordo cora o Regulamento n."

5135 de 13 de Novembro de 1872 e Decreto n." 6341 de 20 de Setembro
de 1876, designando dias diversos tendo om attençâo as distancias dos

Municípios contemplados.

Para os Municípios da Capital, Mamanguape, Pedras de Fogo, Pilar

c Alhandra o dia 23 de Agosto findo; para os de Areia, -Independência,

Alagôa-Nova, Bananeiras e Ingá o dia 31 do mesmo mez ;
para os de Cui-

té, Campina Grande. S. João o Cabaceiras o dia 15 do corrente ; para os

dc Patos, Pombal, S. Luzia do Sabugy, Catolé do Rocha, Teixeira. Pian-

có, Mizericordia, Souza e Cajazeiras o dia 1." dc Outubro próximo futuro.

Dirigi-mc tatnbcm aos Juizes do orphãos c a Thcsouraria de Fazenda
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neste sentido, dando conhecimento do meu acto ao Exm. Sr. Ministro da

Agricultura.

Nos cinco primeiros Municípios devem estar em trabalho as respec-

tivas Juntas, asssim como nos para os quacs foi designado o dia 31 do mez

findo. * ......
Quadro demonstrativo da população escrava dos Municípios desta

província e das quotas distribuídas.

MUNICÍPIOS.
|N.° DE ES-

I CRAVOS.

Quotas destri-

BUIDAS.

Capital . • . •

Areia

Campina-Grande .

Mamanguape . .

Pombal . . . .

Souza
Cajazeiras . . .

Alagôa-Graude . .

Cabaceiras . . .

Catolé do Rocha. .

Alagôa-Nova . .

Cuité

Ingá . . . . .

Independência . .

Mizericordia . . .

Patos

Pedras de Fôgo . .

Pilar

S. Luzia do Sabugy.
Teixeira . . . .

Bananeiras . . .

S. João . . . .

Alhandra. . . .

Piancó

2,714

1,471

1,130

1,782

1,263

1,307

435
549
533
945
479
527

1,280

1,500

633

555
1,086

1,843

277
231

1,135

2,311

212
1.399-

25,596

8:9208997

4:8388470
3:7168840
5:8618424
4:1548313

4:2998034
1:4308818

1:8058792

1:7538164

3:1088330
1:5728256

1:7338429

4:2108225
4:9338529

2:0828088
1:8258527

3:5728113
6:0628067

9118119
7598822

3:7338286

7:6018431

6978353
4:6018645

84:1918398

Força Publica.

A que actualmente existe na Província, limitada como está, não sa-

tisfaz as exigências do serviço publico.
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Contingente <lo 19.* «Atnllitlo

Tive ordem do Exm. Sr. Ministro da Guerra para fazer recolher-se
este contmgeute que aqui estava auxiliando o serviço de guarnição dos-
do os annos de 1876 e 1877,

"

Em obediência aquella superior determinação, por vezes repetida
aos meus antecessores, que viram-se em embaraços para cumpril-a, or-
denei logo o embarque das praças estacionadas nâ Capital, o* que de'u-se
no dia 12 do mez passado, seguindo ellas.sob o commando do Alferes Car-
los Fernandes de Mendonça, seu destino ao sul do Império.

Entretanto existindo outras praças e officiaes em serviço no interior
e não podendo seguir incorporadas às do contingente a que pertencem
ordenei mais que fossem recolhidas a esta Capital para fazel-as embarcar
por sua vez, c, assim, V. Exc. providenciará como entender acertado.

Companhia fixa ilo l.a firilm

Esta companhia consta de 11 officiaes e 272 praças, das quaes estão
cm serviço de guarnição da Capital 97, destacadas cm diversas localida-
des 138, doentes c recolhidas á enfermaria 15, sentenciadas sujeitas á
conselho e prezas para correcção 22.

Em data dc 10 do mez findo tomou o commando da mesma o Capitão
Joaquim Pedro do Rego Barro», o qual, disciplinador e zeloso, como é,
no cumprimento dos seus deveres, offereceu. desde logo, á minha consi-
deração um relatório eireu instanciado sobre o estado da mesma compa-
nhia e do quartel respectivo.

Em visita á este edifício verifiquei que differentes compartimentos
seus ameaçavam ruma, pelo que dei conhecimento immediato a S. Exc. o
Sr. Ministro da Guerra que foi solicito nas providencias a respeito.

No primeiro Paquete vindo do sul devo chegar o engenheiro militar,
Dr. Braz Ferreira da Franca Vellozo. encarregado das obras alli
prccizas.

Companhia policiai

Compunha-se esta companhia de 150 praças, inclusive o seu com-
mandante c officiaes subalternos.

Tendo em consideração a retirada do contingente do 17° batalhão dc
infantaria, e attendendo aoe continuados reclamos de forca do interior da
província, elevei a 200 o numero de praças da referida companhia, não
achanao-se, porém, ainda completo este total.

Luctando com dificuldades para acquisição do armamento c munição
necessários ás praças aecresoidas, solicitei-os do Exm. Sr. ministroda
guerra, o qual, em data de 26 de agosto pretérito, me declarou por tclc-
gramma, qnc os artigos pedidos seriam enviados pela Intendência da
l/uorra, mediante índemnisação da provinoia.
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ObrttM publica»

Não em prohcndi melhoramentos alguns paro a provinda, n&o por-

que -deixe a mesma do «ccessital-os ; mas por escassez de recursos, como

sabe V. Exc, o que demandava c continua á demandar amais sèna eco-

nomia.
O Governo Imperial, conhecedor desta verdade, tomou a si os repa-

ros que se tornam necessários nas pontes de Sanhauá e Batalha.

Autorisado por aviso do ministério da agricultura, eommercio c

obras publicas, em data de 7 do mez findo, ordenei ao inspector do the-

souro provincial que contratasse com pessâa legalmente habilitada a

confecção dos respectivos orçamentos que são aguardados.

Estrada de ierro Coudc d'I5u

No dia 9 do mez findo assisti a inauguração dos trabalhos de cons-

trucção desta importante via de communicação com os centros producto-

res da província.

Os serviços alli proseguem com actividade, cé de esperar-sc que

muito breve veja esta província realisada uma das suas mais ardentes

aspirações.

Melhoramento da Barra

Por aviso de 12 de julho ultimo, do ministério da marinha, foiau-

torisadaa collocação de uma boia na entrada do Cabedello, ficando as-

sim satisfeito esse* reclamo do serviço publico, importante sob o ponto de

vista da facilidade para a entrada- e sabida dos.vapores que demandam o

porto desta capital.

Está encarregado daquellc serviço o capitão do porto.

Palacio do governo

Ao assumir a administração encoutrei este edifício bastante estra-

gado pelas chuvas da estação invernosa, achando-sc todo o telhado intei-
*

ramente inútil ;
por esse motivo abri, sob minha responsabilidade, nos

termos do decreto n. 2,884, do I
o
de fevereiro de 1862, um credito da

quantia de dous contos de réis, destinada aos precisos reparos

Por conta desse credito despendi apenas a quantia de 1 :059S ; en-

tretanto convém dizer que ainda ha necessidade de dispêndios para o aca-

bamento do serviço de que se trata.

Companhia de aprendizes marinheiros

E' commandante desta companhia o capitão de fragata reformado.

Caetano Alvos de Souza Filgueiras.
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Consta ella actualmente de 100 menores aprendizes, de cujo estado
o desenvolvimento faz menção o relatório que me foi enviado em 1' de

Í™!fí
COmmt

.

e ana0
'
e

.

a(
r
ha-se na secretaria do governo, tendo sido

íeraetticta por mim uma copia ao ministério da marinha.

Thesourariu do fazeuda

Ern data de 10 cie junho ultimo, prestou juramento e entrou no
exercício do cargo dc inspector daquella repartição o contador da do Rio
Orrande do Norte, Francisco de Castro Nunes.

Este empregado recommenda-se pelo zelo e probidade de que tem
dado provas no desempenho das attribuiçSes que lhe competem.

Thesouro provincial

Tcndo-se arruinado bastante o edifício em que funccionava esta re-
partição, pela grande quantidade de retirantes enfermos que foram ai li
recebidos por occasiâo da secea, tem o mesmo edifício se conservado em
reparos, com grandes sacrifícios dos cofres provinciaes.

Tomando em consideração aquellas circumstancias, solicitei do go-
verno imperial a devida indemnisação, calculada esta na imporrancia de
5:UJoS, pelo respectivo inspector, em informações que exigi.

E'de esperar-se que opportunamente sejám attendidas as reflexões
que nz sobre semelhante assumpto, cm officio de 28 de junho ultimo di-
rigido ao Exm. Sr. ministro do império.

Aouella repartição funecioua actualmente no sobrado n. 60, á rua
Visconde de Inhaúma, e, por todo o mez corrente, poderá transportar-se
para a sua sede anterior no palacete ao lado do quartel de linha, attenta
a rapidez com que tem sido feitos os reparos já referidos.

Por portaria de 31 do mez passado concedi a demissão que solicitou
o bacharel Antonio de Souza Carvalho, do cargo de inspector, e desiomei
para substituil-o interinamente o chefe da 1/ secção, Manoel Evange-
lista de Vasconcellos. * °

'

Finanças da província

E' este assumpto dc máxima importância
; entretanto abstenh o-mc

aqui de quaesquer
:

considerações a respeito, porque ellas estão feitas «como
desenvolvimento preciso no minucioso relatório que, no dia I

o do cor-
rente mez me foi offerecido pelo intclligente cillustrado inspector de
então, bacharel Antonio de Souza Carvalho.

Assim cu o offereçoá apreciação de V. Exc, acompanhado dc todos
os mappas annexos.

Estes documentos mostram que, se não é lisongeiro, comtudo não se
pode considerar desanimador o estado financeiro da província, mormente
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tendo-se em attcneão que uma grande safra, nó corrente exercício, indi-

ca-lhe nova phase de prosperidade.

A divida activa da província importa cm 243:8018348, que é assim

classificada: .

Por arrematação de renda 148:2298183

Rendas lançadas 85:0938249

Rendas diversas 3:4588000

Rendas extraordinárias 7:0205916

243:8018348

A divida passiva oompretendidos <js juros até 21 de dezembro de

1879 importa em 818:0458994, sendo cila classificada do seguinte modo

:

Por vencimentos de empregados e mais outros compro-

missos 62:2683353

Divida de conhecimentos liquidada conforme o regula-

mento n. 21 de 29 de abril de 1879 167:1588264

Divida contrahida com e Banco do Brasil . . . . 200:0008000

Juros até 31 de dezembro de 1879 . • . . . 96:0005000

Divida de apólices. Regulamento n. 13 de 3 de Janeiro

de 1871 53:2005000

Divida de apólices. <3>rd. do Governo de 6 de agosto

de 1875 2:7005000

Dita de ditas por contractos deobras publicas . . . 129:9505000

Juros das referidas apólices 104:3518625

Divida liquidada e inscripta. Lei n. 9 de 10 de Junho

de 1841 2:4375752

818:0458994

Consulado provincial

'A única alteração havida nesta estação arrecadadora, durante o pe-

ríodo de minha administração, foi a reintegração do administrador por
V. Exc. aposentado, em data de 24 de maio do corrente anno.

As razões do meu procedimento estão consignadas no acto abaixo
transcripto :

t

1.* Sacção.—N. 56.—Provincia da Parahyba.—Palacio presi-

dência, em 2 de -setembro de 1880.—O presidente da província, atten-

dendo ao que lhe requereu Francisco José do Rosario, e-á vista das infor-

mações prestadas pelo inspector do Thesouro Provincial, e razões de di-

reito adduzidas pelo procurador fiscal

;

Considerando que, autorisado pela lei provincial n. 689, de 16 de
•outubro de 1879, podia o governo mandar proceder a arrecadação das
jrendas como mais conveniente julgasse aos interesses provinciaes

;

Considerando mais que, cm taes termos, é manifesta a legalidade
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como estação arrecada-
dora sujeita as leis fiscaes vmgentes

;

Considerando ainda que, funccionando legalmente aquella repar-
tição, acha-se vago o lugar de administrador, por ter sido aposentado o
requerente Francisco José do Rosario, que o exercia ;

Considerando, porém, que n2o foi impetrado aquelle favor le°-al
nos termos preceituados pelos arts. 1» e 2o

da lei n. 110 de 15 de dezem^
bro de 1863;

Considerando que, segundo as informações prestadas, o referido
êmpregado para o cumprimento das obrigações que lhe eram affectas
reunia todas as condições de idoneidade, n5o tendo além disso servido
de fundamente á aposentação motivo algum que se prenda às conveni-
ências do serviço publico

;

Attendendo finalmente, que a reconsideração do acto de 24 de maio
do corrente anno, importa na"o pequena economia para os cofres provin-
ciaes, resolve determinar que seja reintegrado no lugar de administrador
do Consulado Provincialonaesmo requerente Francisco José do Rosario,
devendo entrar logo no exercício do referido cargo.—Gregorio José d/Oli-
veira Costa Júnior.

IrotrucçSo publica

Está no exercrcio da directoria o bacharel Ivo Magno Borges da
Fonceca.

Por sua vez, este empregado acaba de confeccionar um circumstan-
ciado relatório, tendo pedido minha autorisacão para publical-o pela ver-
ba de que pode dispor.

Estava em minhas intenções applicargrande somma de esforços para;
o melhoramento de tão importante ramo de serviço, nesta província,,
comtudo nada me foi dado fazer pela escassez do tempo e este alternada-
mente absorvido ora por incommodos de saúde e ora por diversas ordeDs
de trabalho que demandavam immediato expediente.

Cumpro um dever declarando oom franqueza a V. Exc, que muito
ha a fazer-se para o melhoramento da instrucção primaria, e que, para
conseguir-se este daideratum, o já referido relatório apresenta idéas e-

medidas aproveitáveis.

Lycèo»

Funccionaram com regularidade os exames geraes de preparatórios
que realisaram-se durante o mez de jun-ho ultimo.

Foram approvados

:

Em portugaez, com distincção, o exami-
nando Antonio Thomaz Carneiro da
Cunha Júnior
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Plenamente ......... 4

Simplesmente , • 14

Reprovados .... .... 3

Abandonou o exame 1

Em latim :

Approvados plenamente 3

Idem simplesmente 6

Abandonaram o exame 2

Em francez :

Approvados plenamente 11

Em inglez

:

Approvados plenamente 4

Idem simplesmente 1

Reprovados 4

Em arithmetica

:

Approvados plenamente ...... 2

Idem simplesmente ....... 12

Reprovados 2

Abandonaram o exame 3

Em álgebra :

Approvados simplesmente ..... 9

Abandonou o exame 1

Em geometria :

Approvados plenamente 3

Idem simplesmente 4

Reprovados . 8

Abandonaram o exame 2

Em philosophia :

Approvados simplesmente 5

Reprovados 6

Abandonaram o exame ...... 2

Em geographia ;

Approvados plenamente 7

idem simplemente 8

Reprovados 2
Abandonaram o exame 2

Em historia

:

Approvados plenamente 5
Idem simplesmente G

Reprovado 1

Abandonou o exame 1

Em rethorica

:

Approvado, com distineção, o exami-
nando Antonio Thoroaz Carneiro da
Cunha Júnior ..... . .
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Approvados plenamente 3
Idem simplesmente 5
Reprovados . • 3
Abandonaram o exame ..... 3

Secretaria militar

Funcciona regularmente sob a direcção do zeloso ajudante do ' or-
dens, major reformado do exercito, Mathias da Gama Cabral de Vawson-
cellos.

Está cm dia todo o seu expediente.

Secretaria do governo

Por carta imperial de 10 de maio ultimo foi nomeado secretario do
governo desta província o bacharel Ignacio Tavares da Silva, o qual en-
trou em exercício no dia 15 do mez de junho.

Por motivos que allegou concedi-lhe, no dia 22 do mesmo mez, uma
licença sem vencimento algum, achando-sc no gozo da mesma que fin-
da-se a 21 do corrente.

Para substituil-o designei, de coniormidade com o disposto no re-
gulamente n. 22 de 2 dc junho do anno findo, o chefe de secção José
Bizerra Cavalcante de Albuquerque.

Este empregado, por seu zelo, intelligencia, dedicação ao serviço e
incontestável probidade tem dado regular e conveniente direcção aquêlla
repartição que encontrei offerecendo sérias dificuldades para o prompto
andamento dos serviços inherentes á mesma.

O seu archivo melhorou muito no curto período de minha adminis-
tração, mas ainda não se acha em estado satisractorio.

Consegui completar uma» legislação pátria, que não existia, e fiz

acquisição de alguns livros, os quaes não podem ser dispensados para as
consultas dos empregados.

De tudo isto terá V. Exc. mais exacto conhecimento do relatório
oferecido pelo secretario interino e que se acha annexo a este.

São estes os esclarecimentos que posso prestar, restando-me a con-
vicção dc que a deficiência que nelles encontrar será supprida pela il-

lustração dc V. Exc. , e conhecimento que tem dc todos os negócios des-
ta província.

Palacio do governo da Parahyba, 3 dc setembro dc 1880.
íllm. cExm. Sr. Dr. Antonio Alfredo da Gama c Mello, muito

digno vicc-prcsidcntc clcsla província.

Ilm/orio Jose dc Oliveira. Cosia Jún ior


